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مطلقًا  الشـيء  على  المـاء  سـيالن  لغـة:  الغسـل 

لتنظيفه.

ظاهر  جميـع  إلـى  المـاء  إيصـال  هـو  وشـرعًا: 

الدلك. مع  العبادة  بنية  الجسد 

الغسل أحكام  1من 
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تعالى:  لقولـى  موجبه،  حصـول  عنـد  الوجـوب 

.[٦ [المائدة:   ﴾ 6    5   4    3 ﴿
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ـ ١ خـروج المنـي: فـي اليقظـة بلـذة معتادة،  

أو فـي األحـالم بلـذة أو بغيـر لـذة، فعن 

َعِن  َرُسول اهللاِ !  «ُسئَِل  قالت:  عائشـة # 

قاَل:  اْحتِالمًا  َيْذُكُر  وال  الَبَلـَل  َيِجُد  ُجِل  الرَّ

اْحَتَلَم  قد  ُه  أنَّ َيـرى  ُجِل  الرَّ وَعِن  «َيْغَتِسـُل» 

وال َيِجُد الَبَلَل قاَل: «ال ُغْسَل َعلْيِه» َفقاَلْت 

ُأمُّ ُسـَلْيمٍ: الَمْرَأُة َترى ذلَِك َأَعَلْيها ُغْسـٌل؟ 

داود). أبي  (سنن  «َنَعْم».  قاَل: 

ولما ورد عن ُأم ُسـَلْيم قالْت: يا رسوَل اهللا! 



الغسل أحكام  3من 

، َهْل على الَمرأِة  إنَّ اَهللا ال َيْسَتْحيِي ِمَن الَحقِّ

َرَأِت  إذا  «نَعـْم  قـاَل:  اْحَتَلَمـْت؟  إذا  ُغْسـٌل 

عليه). (متفق  الَماَء» 

ـ ٢ الذكر ـ   رأس  ـ  الحشـفة  بإدخال  الجماع: 

َبْيـَن  َجَلـَس  «إذا  لقولـه !:  الفـرج؛  فـي 

َعَليِه  َوَجَب  َفَقْد  َجَهَدها  ُثمَّ  اَألْرَبِع  ُشَعبِها 

مسلم). (صحيح  الُغْسُل». 

ـ ٣ لقوله !:   واحـدة،  دفعـة  ولو  الحيـض: 

ُكْنـِت  الَّتـي  األيَّـاِم  َقـْدَر  ـالَة  الصَّ «َدِعـي 

ـي»  َوَصلِّ اْغَتِسـلي  ُثـمَّ  فيَهـا،  َتِحيضيـَن 

البخاري). (صحيح 

ـ ٤ دم.  بال  ولو  النفاس: 
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هي:

ـ ١ أداء   بقلبه  المغتسـل  ينوي  أن  وهـي  النيـة: 

األكبـر،  الحـدث  ورفـع  الغسـل،  فـرض 

«إنَّما  لقوله !:  مغسول،  أول  عند  وتكون 

عليه). (متفق  يَّاِت»  بالنِّ اَألْعماُل 

ـ ٢ تتبع   ويجب  بالمـاء:  الجسـد  ظاهر  تعميم 

البدن. في  والتكاميش  الشقوق 

ـ ٣ أن   يجوز  فال  الجسم:  أعضاء  بين  المواالة 

بينها. تراٍخ  يقع 

ـ ٤ على   ينوبها  ما  أو  اليد  إمـرار  وهو  الدلك: 

ما  بعده  أو  الماء  صب  مع  الجسم،  أعضاء 

الماء. مع  يكون  أن  واألولى  يجف،  لم 



الغسل أحكام  5من 

ـ ٥ البشـرة،   إلى  الماء  ليصـل  الشـعر:  تخليل 

يجـب  وال  كثيفـًا،  أو  خفيفـًا  كان  سـواء 

شديدًا  كان  إذا  إال  المضفور  الشـعر  نقض 

البشـرة  إلى  المـاء  وصـول  يمنـع  بحيـث 

أن  سـلمة:  أم  لحديـث  الشـعر؛  باطـن  أو 

َأُشـدُّ  اْمَرأٌة  إنِّي  اهللاِ!  َرُسـوَل  َيا  قالت:  امرأة 

قاَل:  الَجناَبِة؟  لُِغْسِل  َفأْنُقُضُه  َرأِسي،  َضْفَر 

َرْأِسـِك  على  َتْحثِي  أن  َيْكفيـكِ  إنَّمـا  «ال، 

الَماَء،  َعليك  ُتفيضيـَن  ُثمَّ  َحَثَيـاٍت،  ثالَث 

مسلم). (صحيح  َفَتْطُهِريَن» 
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هي:

ـ ١ َعْن   ورد  لما  الكوعيـن:  إلى  اليدين  غسـل 
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َكاَن  َرُسوَل اهللاِ !  «َأنَّ  اْلُمْؤِمِنيَن:  ُأمِّ  َعاِئَشَة 

َيَدْيِه...»  بَِغْسِل  َبدَأ  اْلَجَناَبِة  ِمَن  اْغَتَسـَل  إَِذا 

(الموطأ).

ـ ٢ األذنين.  صماخ  مسح 

ـ ٣ واالستنثار.  واالستنشاق  المضمضة 

π°ù¨dG  äÉÑëà°ùe

هي:

ـ ١ الرحيم.  الرحمن  اهللا  بسم  ويقول:  التسمية: 

ـ ٢ أَنّ   عائشـة #:  فعن  حد:  بال  المـاء  تقليـل 

هَو  إَنـاٍء  ِمـْن  َيْغَتسـُل  كاَن  َرُسـوَل  اهللاِ ! 

(الموطأ). الَجَناَبِة.  ِمن  الَفرُق 

ـ ٣ َوَضْعُت   قالـت:  ميمونة  لحديث  التثليـث: 



الغسل أحكام  7من 

الَجَناَبـِة،  ِمـَن  َفاْغَتَسـَل  ُغْسـالً،  لِلنَّبـيِّ ! 

ْيِه  َكفَّ َفَغَسَل  َيمينِِه  على  بِشمالِِه  اإلَناَء  َفَأْكَفَأ 

َيَدُه  َدَلَك  ُثمَّ  َفْرِجِه،  َعلـى  َأَفاَض  ُثمَّ  ثالثـًا، 

َوَغَسـَل  واْسَتْنَشـَق  َمْضَمَض  ُثمَّ  باَألْرِض، 

َأفاَض  ُثـمَّ  ثالثـًا،  َوِذَراَعْيـِه  ثالثـًا،  َوْجَهـُه 

َفَغسَل  ى  َتَنحَّ ُثمَّ  َجَسـِدِه،  سـائِِر  َعلى  الماَء 

عليه). (متفق  ِرْجَلْيِه. 

ـ ٤ اليمنى   الرجل  أو  اليـد  تقديم  وهو  التيمـن: 

أنها   # عائشة  عن  روي  لما  اليسـرى؛  على 

النَّبيُّ !  كــاَن  قالــت: 

ِلِه  َتَنعُّ في  ُن  َيمُّ التَّ ُيْعِجُبُه 

َوفي  َوُطُهوِرِه،  ِلِه  َوَتَرجُّ

عليه). (متفق  ُكّلِه.  َشْأنِِه 

!!!!
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